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Çocuklar ve Anneler için
çok özel bir gün
09-10 Mayıs 2020'de
her şey anneler ve çocukları için
İzmir Çocuk Fest’de
buluşuyor!
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● İzmir Çocuk Fest Ne Zaman ve Nerede?
● Neden İzmir Çocuk Fest?
● Festivalde Kimler var?
● Festivalde Neler var?
● Festivalin Hedef Kitlesi
● Tanıtım Faaliyetleri
● Rakamlarla İÇF 2019
● Sponsorluklar
● 2019 Katılımcıları
● İzmir Çocuk Fest Kuralları
● Biz Kimiz?
● 2019 Festival Görselleri
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İzmir Çocuk Festivali Ne Zaman ve Nerede ?
09 Mayıs 2020 CUMARTESİ
10 Mayıs 2020 PAZAR
Saat 10:00 - 19:00

Yalı Mh. 144 Sk. No:27/A Güzelbahçe/İZMİR
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NEDEN İZMİR ÇOCUK FEST?
Artık bir Festivaller Şehri olan İzmir’de; Çocuk üzerine en deneyimli etkinlik ﬁrması olarak İzmir’in en hareketli ve
eğlenceli festivalini kentimizde yapmaya karar verdik. Yola çıktığımız andan itibaren bize güvenen bir çok ﬁrma
ve kurumdan böyle bir festivali yapmamız konusunda cesaretlendirildik. Böylece 2019 yılında 7000 ziyaretçinin
katılımı ile, İzmir’in Aktiviteler, söyleşiler , workshoplar anlamında şimdiye kadar gördüğü en büyük Çocuk
festivalinde katılımcılara ve ziyaretçilere unutamayacakları bir Festival yaşatmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
2020 yılında da aynı heyecan ve hevesle hazırlanmaya başladığımız İzmir Çocuk Fest gelen ziyaretçiler için bir
çok sürprize ev sahipliği yapacaktır.
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FESTİVALDE KİMLER VAR?
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● Oyuncak Firmaları

● Telekomünikasyon Firmaları

● Gıda Firmaları

● Bankalar

● Aktivite Merkezleri

● Sivil toplum kuruluşları

● Okullar

● Özel Sağlık kuruluşları

● Çocuk Mobilyası Firmaları

● Bebek- Çocuk ile ilgili üretim yapan ﬁrmalar

● AVM'ler

● Kitap ﬁrmaları

● Bebek Ek Gıda Firmaları

● Oyun Firmaları
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FESTİVALDE NELER VAR?
GÖSTERİLER

WORKSHOP ALANLARI

● Çocuk Müzikalleri
● Dans Gösterisi
● Zumba Kids
● Kids Gym
● Show Grupları
● Okul ve Aktivite Grupları
● Mini Club Dansları
● İllüzyon ve Jonglör Gösterisi ile

● Çocuk

diğer sahne gösterileri
● Sosyal Sorumluluk Sürpriz Çekilişi

workshop alanları
● Ebeveyn workshop alanları
● Konsept grup çalışması etkinlikleri

AKTİVİTE ALANLARI
● Şişme

oyun parkuru alanları
● Karnaval oyunları alanı
● Mini macera parkı oyun alanı

FİRMA TANITIM
STANDLARI
● Kurumsal

Firmalar
● Ürün Tanıtım stantları
● Satış Stantları
● Gıda Firmaları

GENEL ALAN AKTİVİTELERİ
● Masal

kahramanları korteji ve animasyon ekipleri
● Fotoğraf çekim köşeleri
● Greenbox fotoğraf stüdyosu
● Yüz boyama ve sosis balon dağıtımı
● Yarışma alanları
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FESTİVALİN HEDEF KİTLESİ
Hedef kitlemiz; İzmir ve çevre illerde bulunup, çocukları ile birlikte çok farklı ve eğlenceli bir gün yaşamak isteyip; bu sırada her
zaman kullandığı veya gördüğü markalar hakkında birinci elden bilgi sahibi olmak isteyen tüm ebeveynlerdir.
Bu doğrultuda;
● Çocuklar
● Anne ve Babalar
● Yeni doğum yapan anneler
● Bebek bekleyen anne adayları

hedef kitlemizi oluşturmaktadır.
Anne-babalar, bir yandan çocukları aktiviteler
ve showlarda zaman geçirirken kendileri de
ﬁrma workshoplarında ve söyleşilerde daha
fazla bilgi edinebileceklerdir.
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TANITIM FAALİYETLERİ
Sosyal Medya

Facebook, İnstagram ve Twitter üzerinden
tanıtım ve reklam çalışması

E-mail ve Sms Marketing

Web sayfası

Festivalin İnternet üzerinde kolay bulunabilmesi
ve araştırılabilmesi için web tasarımı çalışması

Festival Komitesi Toplantıları

Festival komitesi tarafından uygun görülen yerlere
destek verilerek reklam çalışması yapılması

Bilboard Reklamları

Son 1 ay merkezi konumdaki bilboardlarda
reklam çalışması

Davetiye

Katılımcı ﬁrmalara verilecek davetiyeler ve Festival
Komitesi tarafından dağıtılacak davetiyeler

Dijital Reklamlar

Son 3 ay Google Adwords ile çalışma

Aﬁş ve Branding çalışmaları

Belirlenen yerlere festival aﬁşleri asılması

Yazılı Basın Reklamları

Basın sponsoru kuruluşlar ile ve yerel dergi
gazeteler ile ilan ve röportaj çalışması

Radyo

Hedef kitle ve hedef saatlerde reklam çalışması

Tanıtım Stantları
Sponsor AVM içerisinde
stant açılması

İzmir içerisinde gerçekleştirilecek çocuk şenlikleri
ve aktivitelerde tanıtım stantlarının açılması

* Tanıtım faaliyetleri katılımcı ﬁrma istekleri de göz önünde bulundurularak değişiklik gösterebilecektir.
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RAKAMLARLA İZMİR ÇOCUK FESTİVALİ 2019
2.200 m² kapalı alanda:

16.000 m² açık alan içerisinde:
● 12 adet şişme oyun parkuru
● 3 adet sahne (2 gün/3 sahnede toplam 42 gösteri)
● 6 adet karnaval oyun alanı
● 2 adet bahçe oyunları oyun alanı
● 1 adet lunapark oyuncakları alanı
● Outdoor yarışma alanı
● 4 farklı photobooth alanı
● Çocuk yoga alanı
● Ünlü basketbolcular ile basketbol workshopu
● 2 adet yetişkin atölye çalışması
● 4 adet çocuk atölyesi çalışması ( dış alanda )
● 1 adet seminer alanı
● 1 adet bebek bakım alanı
● Yemek stantları
● 42 katılımcı standı ile
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● 8 adet çocuk atölye alanı
● 1 adet Greenbox alanı ile bugüne kadar yapılmış

en kapsamlı çocuk festivali gerçekleştirilmiştir.
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SPONSORLUK ÇEŞİTLERİ
● Altın (Ana) Sponsor
● Gümüş Sponsor
● Sahne Sponsoru
● Bebek Bakım Alanı Sponsoru
● Workshop Alanı Sponsoru
● Medya Sponsoru
● Stant Alanı Kiralama

izmircocukfest
09-10 MAYIS
2020

www.izmircocukfest.com

#2

İZMİR
ÇOCUK
FEST
2020

ALTIN SPONSOR (ANA SPONSOR)
Festival Alanı Yer Tahsisi: Ana sponsora festival alanında (özel stant alanında) alan tahsis edilecektir.
Festival bilekliği logo kullanımı: Ana sponsorun logosu tüm ziyaretçilerin festival alanına giriş için takmak zorunda olduğu bilekliklerin
üzerinde yer alacaktır.
Basın çalışmaları: Tüm yazılı ve görsel basında gerçekleştirilecek çalışmalarda ana sponsorun logo ve ismi kullanılacaktır.
Festival Aﬁşleri: Ana sponsorun logosu festival aﬁşlerinde belirgin şekilde kullanılacaktır.
Özel Konferans: Festival alanında yer alacak seminer etkinlik çadırlarında ana sponsora günde 1 saat olmak üzere 2 gün toplam 2 saat
yer verilecektir. Bu saatlerde ﬁrma alanda seminer sponsoruna ayrılan yerlerde ﬂama bayrak vb. görsellerini kullanabilir. Konferans
çadırının ses sistemleri olmak üzere tüm teknik donanımları ve katılımcıların ihtiyaçları doğrultusunda tüm alt yapı Festival
Organizatörü tarafından temin edilecektir.
Workshop alanı: Workshop alanında günde 1 saat olmak üzere 2 gün toplam 2 saat atölye çalışması yaptırabilecektir.
Çalışma önceden Organizatör ﬁrmaya sunulacaktır.
Festival Davetiyesi: Ana sponsora festival boyunca geçerli 100 adet vip giriş kartı verilecektir.
Web Destek: Ana sponsora festival web sitesinde özel reklam alanı ve erişim linki verilecektir.
Festival Alanı Branding: Festival alanında kullanılacak tüm baskılı ve dijital tanıtım materyallerinde ana sponsorun
logolarına en belirgin şekilde yer verilir.
Festival Bilgi Broşürü: Festivale katılan tüm ziyaretçilere dağıtılacak bilgi broşürlerinde ana sponsorun logosu ve
etkinlik alanının bilgileri verilecektir.
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GÜMÜŞ SPONSOR
Festival Alanı Yer Tahsisi: Gümüş sponsora festival alanında ( özel stant alanında ) alan tahsis edilecektir.
Festival Aﬁşleri: Gümüş sponsorun logosu festival aﬁşlerinde belirgin şekilde kullanılacaktır.
Workshop alanı: Workshop alanında 1 gün toplam 1 saat atölye çalışması yaptırabilecektir. Çalışma önceden Organizatör ﬁrmaya sunulacaktır.
Özel Konferans: Festival alanında yer alacak seminer etkinlik çadırlarında gümüş sponsora günde 1 saat olmak üzere 2 gün toplam 2 saat yer
verilecektir. Bu saatlerde ﬁrma alanda seminer sponsoruna ayrılan yerlerde ﬂama bayrak vb. görsellerini kullanabilir. Konferans çadırının ses
sistemleri olmak üzere tüm teknik donanımları ve katılımcıların ihtiyaçları doğrultusunda tüm alt yapı Festival Organizatörü tarafından temin
edilecektir.
Festival Davetiyesi: Gümüş sponsora festival boyunca geçerli 50 adet vip giriş kartı verilecektir.
Web Destek: Gümüş sponsora festival web sitesinde özel reklam alanı ve erişim linki verilecektir.
Festival Alanı Branding: Festival alanında kullanılacak tüm baskılı ve Dijital tanıtım materyallerinde gümüş sponsorun
logolarına en belirgin şekilde yer verilir.
Festival Bilgi Broşürü: Festivale katılan tüm ziyaretçilere dağıtılacak bilgi broşürlerinde gümüş sponsorun logosu ve
etkinlik alanının bilgileri verilecektir.
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SAHNE SPONSORU
Festival Alanı Yer Tahsisi: Sahne sponsoruna festival alanında ( özel stand alanında ) alan tahsis edilecektir.
Sahne önü branding çalışması: Tüm sahne üstü etkinliklerden önce '' Firma ismi '' katkıları ile sunumu yapılacaktır.
Festival Aﬁşleri: Sahne sponsorunun logosu festival aﬁşlerinde belirgin şekilde kullanılacaktır.
Festival Davetiyesi: Gümüş sponsora festival boyunca geçerli 20 adet vip giriş kartı verilecektir
Festival Alanı Branding: Festival alanında kullanılacak tüm baskılı ve Dijital tanıtım materyallerinde Sahne sponsorunun
logolarına en belirgin şekilde yer verilir.
Festival Bilgi Broşürü: Festivale katılan tüm ziyaretçilere dağıtılacak bilgi broşürlerinde sahne sponsorunun logosu ve
etkinlik alanının bilgileri verilecektir.
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BEBEK BAKIM ALANI SPONSORU
● Bebek bakım odası içerisinde; sponsor ﬁrmanın hazırlayacağı bebek emzirme koltuğu, alt değiştirme üniteleri, biberon ısıtıcı,

alt değiştirme vb. ihtiyaç malzemeleri bulunacaktır.
● Sponsor ﬁrma ister kendi ürünleri ile isterse başka marka ürünler ile bu alanı oluşturacaktır.
● Bebek Bakım Odası, sponsor ﬁrmanın ismi ile anılacaktır.
● Sponsor ﬁrma Bebek Bakım odasında, ﬁrma bayrak, ﬂama vb. görseller bulundurabilecektir, tanıtım kitleri ve promosyon ürünleri dağıtabilcektir.

WORKSHOP ALANI SPONSORU

● Festival alanı içerisindeki kapalı alan çocuklar için workshop alanı olarak düzenlenmiştir.
● Kapalı workshop alanında 8 adet çalışma alanı bulunacaktır.
● Her alan sponsor ﬁrma ismi ile anılacaktır.
● Workshop alanında kullanılacak tüm kurulum malzemeleri festival organizatörü tarafından sağlanacaktır.
● Sponsor ﬁrma isterse kendi Workshop çalışmasını isterse Festival Organizatörü tarafından sağlanacak sarf malzeme ile

yapılacak workshop çalışmasını gerçekleştirecektir.
● Workshop alınlık kısmında ﬁrma isim ve logosu bulunacaktır.
● Kapalı workshop alanında sponsor ﬁrmaların kırlangıç bayrakları bulunacaktır.
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MEDYA SPONSORU
● İzmir Çocuk Fest ile ilgili tüm reklam ve haberlerde Medya Sponsoru logosu bulundurma hakkı.
● Alan içerisi branding çalışmaların da sponsor ﬁrmanın logosunun bulundurulması
● Tüm davetiyelerde medya sponsoru olarak logo bulundurulması
● Sosyal medya çalışmalarında sponsor ﬁrmanın logosuna yer verilmesi
● Festivale katılan tüm ziyaretçilere dağıtılacak bilgi broşürlerinde basın sponsorunun logosuna yer verilecektir.
● Sponsor ﬁrmaya festival alanı yer tahsisi

STAND ALANI KİRALAMA
● Stand Alanı Kiralama
● Anlaşılan m2'de stand alanı veya stand tahsisi
● Katılımcı ﬁrma alanında logo kullanımı
● Sözleşmede belirtilen stand içi düzen.
● İstenildiği takdirde aktivitelere öncelikli sponsor olma hakkı.
● Günde 5 adet ziyaretçi giriş davetiyesi.
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2019 KATILIMCILARIMIZ

Dr. Oetker
Odeabank
Caﬀemania
Sports International
Bolez Piliç
Expo 2016
Karnaval Radyo
Süper FM

Tema Vakfı
Tegv
Aqua Fantasy
Funtastic Aquarium
Honda (Çamkıran Otomotiv)
Çocukus
Batı Anadolu Hastaneleri
Central Hospital
Batı Anadolu Sağlık Eğitim Kur.
Ice Cloud
Burger No:7
Çifte Kumrular
Kumpirman
The Sweet Maﬁa

Cuiba Dans Center
Karaca Atölye
AB Fotoğrafçılık
Hazine Sandığı
UniCustom
Best Western Plus
Energy Vitamin
İlk Dünyam Anaokulu
Hobi Maker
Lilla Butik
İzmir Hasta Çocuk Evleri
İzmir Atlantis S.K.
Krunchy’s
Ören Koala
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Klc Coﬀee
Çocuk Kitabevi
4 team Pamuk Şeker
Maestheticare Güzellik Merkezi
Loofys
Rustik Bir Pastane
Cappoiera
Fatoliya Tasarım Dünyası
Hair Cold Warrior
C Vitamini
Mavişehir S.K.
İris Spor Merkezi
Mila Kırtasiye
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İZMİR ÇOCUK FEST KURALLARI
● İzmir Çocuk Fest'e Bilet alıp giriş yapmak isteyen herkes katılabilir.
● Festival alanına Davetiye veya Bilet ile giriş yapılabilmektedir.
● Davetiyeler para karşılığı satılamaz.
● Kaybolan biletlerden Organizatör ﬁrma sorumlu değildir.
● Festival alanında belirtilen yerler dışında tütün ve tütün mamulleri tüketmek kesinlikle yasaktır.
● Aileler kendilerinin ve çocuklarının güvenliklerinden sorumludur, Alınan tedbirlere rağmen oluşabilecek kazalardan

organizasyon ﬁrması sorumlu tutulamaz.
● Festival tüm hava şartlarında gerçekleştirilecektir. Bilet ve katılım ücreti iadesi mücbir sebepler oluşması ile festivalin iptal edilmesi
durumunda gerçekleştirilecektir.
● Festival alanında ki her türlü Aﬁş, brandig ve reklam çalışması Organizasyon ﬁrmasının iznine tabidir.
● Organizasyon ﬁrması gerekli gördüğü takdirde, Festival kurallarında değişiklik yapacak ve bunu katılımcılara duyuracaktır.
● İzmir Çocuk Fest'de her aktivite de Engelli bireylerin önceliği bulunmaktadır.
● Festival alanına her türlü yiyecek ve içecek girişi yasaktır (Bebek mamaları hariç).
● Festival alanında çekilen fotoğraf ve videoları organizatör ﬁrmanın sosyal ve görsel medyada kullanma hakkı vardır,
bilet ve davetiye ile giriş yapmış olan herkes bunu kabul etmiş sayılır.
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BİZ KİMİZ?
21 yıllık sektörel deneyim, 13 yıllık kurumsal bir organizasyon firması tecrübesi ve bugüne kadar yüzlerce
organizasyona imza atmış olan 4team Organizasyon; dünyanın her yerinde gerçekleştirilen fuarları takip
ederek güncel ve teknolojik yenilikleri müşterilerine sunmayı, organizasyonlarda uygulamayı bir görev
haline getirmiştir.

4team Organizasyon Tur. San. Tic. Ltd. Ști.
09-10 MAYIS
2020
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